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Verslag
Concept

AB Veiligheidsregio
Opening
1.

2.

Opening
Dhr. Lenferink, hierna te noemen “de voorzitter”, heet de aanwezigen welkom. Bericht
van verhindering is ontvangen van mw. Mos, nationale politie, dhr. Van der Sande,
Dijkgraaf, Kolonel Beaufort, defensie en dhr. De Gouw, DPG.
.
Vaststellen agenda
Er zijn geen bijzonderheden.

3.

Vaststellen verslag AB 14 april 2018 en bespreken actiepunten
Er zijn geen bijzonderheden.

4.

Ingekomen en verzonden stukken
Er zijn geen opmerkingen.

5.

Mededelingen (mondeling)
Dhr. Zuidijk deelt mee dat met de omringende Veiligheidsregio’s convenanten zijn
afgesloten ten behoeve van de optimalisering van de basiszorg. De afspraken houden in
dat een eenheid uit een Veiligheidsregio kan optreden in een aangrenzende
Veiligheidsregio als deze daar eerder aanwezig kan zijn.

6.

Veiligheidsberaad
De voorzitter geeft het woord aan dhr. Visser die plaatsvervangend bij het
Veiligheidsberaad aanwezig is geweest.
Dhr. Visser licht in het kort toe welke thema’s zijn behandeld, waaronder de strategische
agenda en brandweerzorg in de komende jaren. Verdeeldheid van meningen over welke
rol het Veiligheidsberaad heeft, of juist niet, heeft een interessante discussie opgeleverd
waar nog geen uitkomsten over te delen zijn.

Besluitvormend
A.1

Samenstelling Dagelijks Bestuur (NAZENDING)
Dhr. Nieuwenhuis vraagt de voorzitter om uitleg over de totstandkoming van het huidige
DB.
De voorzitter licht toe dat het terugbrengen van het DB van 8 naar 6 leden gebaseerd is
op een wettelijke eis. Bij de nieuwe samenstelling is gekeken naar grootte van gemeenten,
politieke kleur, man/vrouw verhouding en andere relevante gronden om tot een zo goed
mogelijke spreiding te komen binnen de samenstelling.
De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om de scheidende DB leden, dhr. Kats,
dhr. Goedhart en dhr. Schoenmaker nadrukkelijk te danken voor hun inzet, alsmede
plaatsvervangend DB lid mw. Driessen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van
Leiden, de heer H. Lenferink), te benoemen per 1 juli 2018:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies
b. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser;
c. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde
e. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit
2. Als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli
2018):
a. 1e plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw Spies;
b. 2e plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser
c. 3e plaatsvervanger: de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. 4e plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw
M. van der Velde
e. 5e plaatsvervanger: de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruijt;
3. kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur;
a. de voorzitter, de heer H. Lenferink: strategisch beleid en relatie politie. Lid van het
Veiligheidsberaad;
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies; multidisciplinaire
crisisbeheersing. Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie
(BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing, incl. GMK/informatievoorziening. Lid
van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad)
Informatievoorziening. Lid van de bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp
c. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser: bedrijfsvoering/middelen. Lid
van de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp;
d. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier: brandweer. Lid van
de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer.
Lid van de Brandweerkamer;
e. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde: GHOR. Lid
van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR.
Lid van de Stuurgroep Dijkring 14, 15, 44;
f. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit: Oranje Kolom / Bevolkingszorg

Meningvormend
A.2.

Stand van zaken / ontwikkelingen GMK (mondeling)
Mw. Spies deelt met enthousiasme dat uit de recent gehouden stuurgroepvergadering
naar voren is gekomen dat overeenstemming is bereikt tussen het ministerie en de
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Veiligheidsregio’s met betrekking tot de vergoeding, die voortvloeit uit het vormen van de
nieuwe meldkamers, wat inhoudt dat de Veiligheidsregio Hollands Midden verder kan met
de herinrichting van de Rooseveltstraat. Met de politie en het departement is
overeenstemming bereikt over de frictiekosten. Alleen de witte kolom moet nog volgen
waarmee dit dossier bijna afgerond is.
Naar aanleiding van deze ontwikkelingen zal de stuurgroep in de toekomst nog slechts
twee maal per jaar bij elkaar komen.
Ook de wetgeving omtrent de GMK’s maakt op dit moment een ontwikkeling door. Tijdens
een nationale bijeenkomst met de vertegenwoordigers uit alle Veiligheidsregio’s is
duidelijk geworden dat op nationaal niveau harmonie begint te ontstaan. Rondom de
functionaris CaCo in de meldkamer bestaat nog enige verwarring in het wetgevingstraject.
Het ministerie van JenV heeft nu toegezegd aan het werk te gaan met de consultatie die
heeft plaatsgevonden. Het zal nog geruime tijd in beslag nemen voordat deze wetgeving
een parlementair behandelingsproces heeft doorlopen.
Na een ronde langs alle meldkamers is met tevredenheid geconstateerd dat Zuid-Holland
Zuid/Rijnmond sinds een aantal weken operationeel is. Het is een geruststellende
gedachte dat er nu een terugvaloptie is in geval van calamiteiten binnen de eigen
meldkamer.
De migratie van C2000 zal naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van dit jaar
gerealiseerd zijn. Het opsplitsen van de migratie in delen, waar al een behoorlijk aantal
van geïmplementeerd is, geeft goede hoop op een succesvolle afronding.
De operationeel verantwoordelijke voor de eenheid Den Haag en voor de beide
Veiligheidsregio’s voor de Meldkamer gaat binnenkort een andere functie vervullen binnen
de nationale politie. Voor vertrek wordt een opvolger ingewerkt.
De voorzitter suggereert dat voor een volgend AB wellicht een informatienotitie
voorbereid kan worden die de financiële kant belicht als de afspraken zijn afgerond.
Mw. Spies denkt dat dit te vroeg is omdat er nog overeenstemming met de witte kolom
bereikt moet worden. Wellicht kan gedeeld worden wat op dat moment bekend is.

Informatief
A.3.

Proces nieuwe Regionaal Risicoprofiel VRHM
De voorzitter brengt in dat bij het Regionaal Risicoprofiel gekeken is naar fysieke risico´s
en mist daarbij de invloed van de digitale risico´s, bijvoorbeeld uitval van systemen. Graag
zou hij dit vraagstuk een keer meenemen om tot een beter inzicht te komen wat betreft de
gevolgen voor de fysieke maatschappij.

A.4.

Informatiekaart NL-Alert
Mw. Bloemen vraagt of het klopt dat de burgemeesters niet geïnformeerd worden, tenzij
het GRIP 3 is?
De voorzitter antwoordt dat hier, met betrekking tot maatregelen, hetzelfde geldt als bij de
rest van de GRIP-situaties. In de regel wordt men onder GRIP 3 vaak nog wel
geïnformeerd omdat men formeel leidinggevend is, maar in de feitelijke beslisstructuur
speelt men geen directe rol. In die manier van werken doet zich hier een overeenkomst
voor.
Dhr. Zuidijk licht toe dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen minder acute
situaties en zeer acute situaties waarbij een handelingsperspectief aan de bevolking
gegeven moet worden. Hierbij valt te denken aan vrijkomen van en blootstelling aan
gevaarlijke stoffen. In een dergelijk geval is er een soort mandaat om de sirene aan te
zetten. In het verlengde daarvan kan dit bezien worden als een vorm van informeren
achteraf. Uiteraard vraagt de crisisbeheersing zich voortdurend af of er afstemming
gewenst is over een onderwerp en zo ja, dan wordt er uiteraard afgestemd met de
betrokken burgemeester(s).
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A.5.

Vaststelling subsidie Slachtofferhulp 2017
Mw. Bloemen vraagt of deze subsidie een plaats in de begroting kan krijgen omdat zij van
mening is dat hier sprake is van vaststellen achteraf.
De voorzitter licht toe dat hier sprake is van het vaststellen van de verslaglegging,
waarmee men als het ware accordeert dat men het juiste met de subsidie heeft gedaan en
dat deze ook definitief wordt vastgesteld op dat niveau, zoals dat bijvoorbeeld ook bij
gemeentelijke subsidies gebeurt.
Mw. Bloemen is in dat geval van mening dat het besluit duidelijker geformuleerd had
kunnen worden en wil dit meegeven voor een volgende keer.
De voorzitter kan zich hier in vinden.

A.6.

Terugblik bijeenkomsten nieuwe raadsleden over gemeenschappelijke regelingen in de
regio mondeling)
Mw. Spies deelt met genoegen dat de raadszaterdag van 26 april jl., ondanks het extreem
mooie weer, bezocht is door ongeveer 40 raadsleden. Zij spreekt tevens haar waardering
uit naar alle partijen die zich ingezet hebben voor het mogelijk maken van deze dag. Ook
is zij benieuwd naar de ervaringen van Midden Holland. Zij vindt het jammer dat er twee
dezelfde type bijeenkomsten zijn georganiseerd op zo goed als hetzelfde tijdstip. Zij pleit
ervoor dit in de toekomst beter af te stemmen ten behoeve van het resultaat.
Dhr. Kats heeft nogmaals navraag gedaan bij Midden Holland over de communicatie van
de data. Daarbij is de indruk ontstaan dat er uitsluitend een mededeling is gedaan dat een
dergelijke bijeenkomst georganiseerd zou worden en dat Hollands Midden van harte
welkom was om gezamenlijk op te trekken. In deze afstemming is kennelijk
miscommunicatie ontstaan. Hij is van mening dat het wel aanbeveling verdient om goed in
kaart te brengen waar de mogelijkheden liggen om gezamenlijk op te trekken omdat er in
beide regio’s sprake is van verschillende regelingen.
De voorzitter meldt dat de bijeenkomst in Leiden door ongeveer 80 raadsleden is
bezocht. De berichten waren veelal positief. Ook hij was onder de indruk van de inzet van
de verschillende regelingen en is van mening dat het aanbeveling verdient dergelijke
bijeenkomsten vaker te organiseren.
Tijdens de bijeenkomst is opgemerkt dat de besluitvorming door de raad aan het eind van
een traject bij de raadsleden het gevoel oproept weinig keuze te hebben. Vanuit de
behoefte tot meer betrokkenheid is gevraagd of hier een andere vorm voor bedacht kan
worden. De voorzitter heeft de raadsleden toegezegd te bekijken of er begin 2019 iets
georganiseerd kan worden waardoor zij eerder in dat traject meegenomen worden.
Daarnaast is hij van mening dat een dergelijke werkwijze voor alle partijen van
toegevoegde waarde kan zijn.
Vanuit de vergadering wordt dit initiatief gesteund. Wel wordt aandacht gevraagd voor
afwegingen ten opzichte van het regionaal risicoprofiel wat aparte elementen in zich
draagt.

Besluitvormend
B.1.

Jaarstukken VRHM 2017
Mw. Bloemen vraagt hoe het, weliswaar kleine, negatieve resultaat in relatie tot
aanbestedingen in de toekomst voorkomen kan worden.
Dhr. Goedhart deelt dat naar aanleiding van het door de accountant afgegeven signaal
verschillende vormen zijn besproken waar men in de toekomst mee verder denkt te
kunnen.
De voorzitter voegt toe dat het aanbeveling verdient hier als bestuur bij stil te staan en
dat naar aanleiding van de vraag van mw. Bloemen en het antwoord van dhr. Goedhart
ook aandacht besteed moet worden aan de structurele doorwerking van verkeerde
aanbestedingen in het verleden, wat dit betekent en waar de bijsturingsmogelijkheden
liggen.
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Dhr. Van der Kamp zegt dit initiatief te steunen op basis van ervaring met een dergelijke
discussie met de eigen accountant.
De voorzitter vraagt om akkoord hier notitie van te maken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De jaarstukken 2017 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een
onttrekking uit de Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon ad € 248.955, zoals
omschreven in de toelichting op dit besluit, vast te stellen
2. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
B.2

1e Wijziging Programmabegroting VRHM 2018
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en:
a. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor
2018 in verband met de verdere professionalisering van het multidisciplinaire
crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken door een extra onttrekking
aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
b. de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0 ad € 14.768 op het programma
Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Versnelde
Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve een saldo
nihil en kan worden afgesloten;
c. de kosten van het Programma Doorontwikkeling sector Risico- en crisisbeheersing ad
€ 130.000 op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de
reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag;
d. de kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio
Hollands Midden ad € 210.000 op het programma Brandweer te dekken door een
onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde bedrag;
e. de lasten van het programma Meldkamer Hollands Midden incidenteel te verhogen
met € 37.500 in verband met de implementatie van het ProQa-Fire systeem en deze
kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve Meldkamer Hollands Midden
voor hetzelfde bedrag;
f. het negatief jaarrekeningresultaat 2017 van de VHRM ad € 248.955 te dekken door
een onttrekking aan de reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.

B.3.

Programmabegroting VRHM 2019
Dhr. Van der Kamp oppert, naar aanleiding van eerdere afspraken omtrent een
beleidskader voor de komende 10 jaar, deze programmabegroting en de zienswijze van
zijn gemeente, dat het, nu er een nieuw bedrijf is gevormd, een idee zou kunnen zijn om
dit bedrijf ook meer eigen financiële keuzes te laten maken in plaats van alles in de
begroting op te nemen. Nu men niet meer de volledige Cebeon-norm nodig heeft zou een
percentage van het overschot beschikbaar gesteld kunnen worden voor het maken van
die eigen keuzes. Zijn gedachte komt niet voort uit de voorliggende begroting maar uit zijn
visie op een moderne bedrijfsvoering.
Dhr. Kats antwoordt dat de richting die dhr. Van der Kamp beschrijft niet de richting is die
hij zelf op zou willen gaan. Hij is van mening dat, juist nu men de omslag heeft weten te
maken naar een situatie waarin men inhoudelijk beleid bepalend laat zijn voor de
financiering, men hier verder gestalte aan moet geven. Daarnaast denkt hij dat het
voorstel van dhr. Kamp vooruitgang van de organisatie niet ten goede zou komen.
Dhr. Goedhart sluit zich bij de mening van dhr. Kats aan en voegt toe dat het juist in de
bedoeling ligt om de organisatie erbij te halen en meer productgericht te begroten zodat
duidelijk is waar het geld naar toe gaat. Zodra de organisatie op afstand wordt geplaatst,
zoals dhr. Van der Kamp suggereert, kan dit uitsluitend als men een kader heeft over het
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kostenniveau. Hij is van mening dat er in de komende periode aan gewerkt moet worden
om de gemeenten erbij te betrekken, waarbij het kostenniveau en de daarbij behorende
veiligheid, gezamenlijk overeengekomen kan worden.
Dhr. Schoenmaker heeft vragen over de lijst waarop staat genoteerd hoe de gemeenten
hebben gereageerd op de begroting. In de verwerking staat vaak n.v.t. Hij neemt aan dat
dit betekent dat dit niet hoeft te leiden tot een wijziging in de begroting. Verder vraagt hij
zich af of de gemeenten nog een reactie krijgen of dat dit niet de bedoeling is. In het
laatste geval zou hij er op aan willen dringen dit wel te doen.
De voorzitter is van mening dat er, gezien de lange beleidsperiode, nog regelmatig
discussie gevoerd kan en zal worden over de koers. Verder constateert hij dat men het
met de begroting zelf eens is.
Op de vraag van dhr. Schoenmaker antwoordt hij dat de gemeenten een reactie horen te
krijgen op hun brief waar ook een argumentatie bij hoort die in de tabel niet tot uiting komt.
Op basis van die argumentatie kan ook weer van gedachten worden gewisseld.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De Programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020 tot en met 2022 vast te
stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2019 vast te stellen voor de programma’s vóór
resultaatbestemming volgens de bedragen zoals opgenomen in het
vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen
mutaties in de reserves;
c. de in de Programmabegroting 2019 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2020-2022
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 opgenomen risico’s
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en
machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor
gedekte vervangingsinvesteringen

B.4.

1e Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2018
Mw. Van der Velde deelt mee dat in de inleiding wordt vermeld dat er tot 28 juni
zienswijzen ingediend kunnen worden. Aangezien deze niet zijn ontvangen concludeert zij
dat iedereen akkoord is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De 1ste bestuurlijke rapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met
een positief advies ter finale vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur aan
het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.

B.5.

Begroting programma GHOR en deelprogramma IZB 2019
Er zijn geen opmerkingen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2019 en meerjarenramingen
programma GHOR en deelprogramma IZB
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van
ontwerpbegroting 2019 programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van
de ontwerpbegroting 2019 RODG Hollands Midden ten finale vast te stellen

B.6.

Voorstel inrichting en bezetting regionale pools Bevolkingszorg
Dhr. Nieuwenhuis brengt in dat hij punt 2 van het besluit enigszins vrijblijvend vindt en
dat hij punt 3 ervaart als een doelstelling.
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De voorzitter zegt dat hij zich hier voor een deel in kan vinden maar dat dit besluit als het
ware een tussenstap is die ruimte biedt om dit probleem met elkaar op te lossen. Mocht dit
besluit niet het gewenste resultaat opleveren dan kan er altijd nog overgegaan worden tot
vervolgstappen.
Dhr. Nieuwenhuis geeft mee begrip te hebben voor deze argumentatie maar is ook van
mening dat er al een behoorlijke periode ruimte geboden is.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De huidige situatie met twee piketgroepen per functie (oost en west) te handhaven
onder de volgende voorwaarden:
1. Er wordt een actief en aantrekkelijk werving- en selectietraject gestart vanuit het
BGC, waarbij in de uitrol de gemeenten (gemeentesecretarissen en MOV’ers) en
ook de huidige piketfunctionarissen een belangrijke rol spelen.
2. Gemeenten hebben, meer dan voorheen, een (inspannings)verplichting voor het
leveren van functionarissen naar rato van de grootte van de gemeente, waarbij
het mogelijk is om als gemeenten hierin samen op te trekken en te differentiëren
naar de verschillende hard piketfuncties binnen de VRHM.
3. Per 1 november 2018 zijn alle regionale piketgroepen qua bezetting op orde (6
deelnemers aan de piketgroep en minimaal 1 persoon op de reservebank).

Meningvormend
B.7.

Project ‘Gezamenlijk realiseren toekomst-bestendige bluswatervoorziening’
Presentatie eindresultaat en bespreken hoe nu verder
De presentatie is gehouden door dhr. Kruisman van Brandweer Hollands Midden.
Aansluitend is een discussie gevoerd. De gestelde vragen zijn door de heer Kruisman
toegelicht.

Informatief
B.8.

Bestuurlijke voorjaarsrapportage VRHM 2018
Mw. Bloemen is van mening dat, ondanks de compensatieregeling die door mw. Spies is
besproken bij agendapunt A.2, er nog steeds betaald wordt voor goede initiatieven die in
het verleden zijn genomen. De investering die op die initiatieven is gedaan was destijds
gebaseerd op een periode van 20 tot 30 jaar, maar dit heeft slechts 5 jaar mogen duren.
Zij vindt het niet goed voelen dat gemeenten daar nu nog steeds aan bij moeten dragen.
Mw. Spies antwoordt dat er inderdaad tot in lengte van jaren betaald moet blijven worden
voor de meldkamer. Nu er licht aan het eind van de tunnel schijnt voor wat betreft de
transitiekosten zal het te ontvangen bedrag de risico’s in de begroting en de structurele
kosten naar beneden brengen. Het goede nieuws is dat de gemeenteraden dit in de
toekomst in de meerjarenbegroting terug zullen zien. Voor wat betreft de investering in de
Yp valt te melden dat Hollands Midden zich destijds voor lump sum heeft ingekocht. In de
meerjarenbegroting kan Hollands Midden voor de oorspronkelijke kosten mee blijven
draaien. Verder is zij het er mee eens dat er nog steeds kosten worden gemaakt maar dat
deze lager uit zullen vallen dan verwacht.
De voorzitter vult aan dat voor de Rooseveltstraat uiteindelijk een nieuwe kostendrager
gezocht zal moeten worden.

B.9.

Landelijk beeld inrichting repressieve brandweerzorg
De voorzitter meldt verheugd dat bij een bezoek aan het ministerie door de directeur
gedeeld is dat Hollands Midden zich goed aan de wet heeft gehouden.
Dhr. Zuidijk beaamt dit en is blij dat dit gezamenlijk zo goed geregeld is.
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Er is naar verschillende onderdelen gekeken, waaronder opkomsttijden, wat in Hollands
Midden uitstekend op orde is. Wat betreft de samenstelling van de basiseenheden zijn er
ook geen bijzonderheden.
Wel is de Combinatieregeling, die in de zomermaanden van kracht wordt, op advies van
de inspectie aangepast. Tot op heden konden twee aparte eenheden uitrukken zonder
bevelhebber en op een rendez vous punt een samengesteld team vormen. Deze
werkwijze wordt niet meer gehanteerd.
De nieuwe Combinatieregeling zorgt er voor dat er 4 mensen uitrukken maar altijd met
een bevelhebber en een chauffeur.
Voor wat betreft de beschikbaarheid van brandweerpersoneel is de aanbeveling gedaan
het bestuur meer inzicht te geven in de feitelijke bezetting en wat dit betekent voor de
paraatheid tijdens kantooruren en in de avond- en nachtsituatie. Thans wordt gewerkt aan
een rapportagesysteem wat periodiek inzicht moet gaan geven in de feitelijke
paraatheidskwaliteit op een brandweerkazerne.
B.10 Combinatieregeling brandweer 2018
De combinatieregeling is besproken bij agendapunt B.9.
B.11 Bestuurlijke conferentie Samenwerking
Presentatie door de burgemeesters Van Erk en Van der Kamp (mondeling)
Dhr. Van Erk en dhr. Van der Kamp delen het volgende over de bestuurlijke conferentie;
In samenspraak tussen onze organisaties VRHM, RDOG, ODMH, ODWH en de
gemeenten/burgemeesters van Bodegraven/Reeuwijk en Hillegom zijn er bestuurlijk en
ambtelijk stappen gezet om ons voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Het
gaat dan vooral om het vinden van nieuwe vormen van samenwerken/integraal werken en
inspelen op de andere houding/cultuur die van de overheid als partner wordt gevraagd. Er
lopen ambtelijk inmiddels enkele pilots en er zijn ook twee themabijeenkomsten geweest
om met elkaar aan de hand van casuïstiek ervaringen uit te wisselen. Omdat de
gemeenten Bodegraven/Reeuwijk en Hillegom een door de raad vastgestelde
omgevingsvisie hebben, zijn de burgemeesters Van Erk en Van der Kamp bereid
gevonden dit traject tot nu toe bestuurlijk te begeleiden. Het wordt nu tijd om colleges en
raden breder aan te haken en de bedoeling is om dit in het najaar te doen middels een
conferentie. De precieze datum wordt in overleg met de griffies gezocht.
B.12 Stand van zaken reorganisatie VRHM (mondeling)
Dhr. Zuidijk deelt dat de brandweer aan het eind van het implementatietraject van het
nieuwe organisatieplan is gekomen. Op dit moment is de plaatsingsadviescommissie
bezig om mensen die een vervallen functie hebben te matchen met nieuw ontstane
functies. Ook zijn alle wervings- en selectietrajecten afgerond. Alle leidinggevende functies
zijn ingevuld met mensen uit ‘eigen huis’. Uitsluitend de functie van directeur
brandweerzorg is buitenshuis geworven. Op 3 september a.s. wil de nieuwe organisatie uit
de startblokken komen. De zomerperiode wordt gebruikt voor facilitaire klussen zoals
verhuizen, opnieuw inrichten van informatiesystemen etc. De voorbereidingen hiervoor zijn
gedaan en de organisatie ligt goed op schema.

Rondvraag
Er zijn geen vragen gesteld.

Sluiting
De vergadering sluit om 11.15 uur. De presentaties bij agendapunt B.7 en B.11 hebben buiten
het officiële gedeelte van de vergadering plaatsgevonden.
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3. Besluitenlijst

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden / Politie 2018
2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Stand van zaken LMO: Uitwerkingskader Meldkamer

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B01

Veiligheidsregio

1. Kennis te nemen van het Uitwerkingskader Meldkamer (landelijke meldkamer) en het Dagelijks Bestuur te
mandateren om de verdere besluitvorming tijdig af te ronden;
2. Kennis te nemen van het conceptvoorstel Wijzigingswet meldkamers en de portefeuillehouder Crisisbeheersing,
mevrouw L. Spies, te mandateren om hierop te reageren voor 11 mei 2018.
Bestuurlijke rapportage 2016-2017 GHOR Voorbereiding zorginstellingen op rampen en crises door
zorginstellingen in acute zorg

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
3. Kennis te nemen van de bestuurlijke rapportage 2016-2017 over de mate van voorbereiding door GHORketenpartners in de regio Hollands Midden op hun taken in de geneeskundige hulpverlening / opgeschaalde zorg
(Wvr art. 33);
4. De conclusie te delen dat de instellingen en zorgaanbieders voldoende zijn voorbereid op hun taken;
5. De bestuurlijke rapportage 2016-2017 vast te stellen over de mate van voorbereiding door de instellingen en
zorgaanbieders op hun taak in de geneeskundige hulpverlening.
2018/B02

Veiligheidsregio

Jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en bestemming resultaat GHOR

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het
bestemmingsresultaat programma GHOR
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden positief te adviseren voor finale vaststelling van de jaarstukken
2017 programma GHOR en deelprogramma IZB en het bestemmingsresultaat programma GHOR
3. Een restitutie van € 16.000,-- aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.
2018/B03

Veiligheidsregio

Beleidsplan 2018-2019 MDOTO

19-04-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
Het MDOTO Beleidsplan 2018-2019 vast te stellen.
2018/B04

Veiligheidsregio

Bestuurlijke melding Inbewaringstelling (IBS) naar gemeente van herkomst

19-04-2018

Naar aanleiding van eerdere discussies in dit gremium is een voorstel gedaan voor besluitvorming wat als volgt luidt
en is aangeboden:
Dat de burgemeesters in de regio Hollands Midden afspreken dat zij bij afgifte van een IBS van een persoon, die
woonachtig is in een andere gemeente binnen de regio Hollands Midden de burgemeester van de woonplaats
informeren over het afgeven van die IBS als de afgevende burgemeester beoordeelt dat er gevaar voor openbare
orde en/of maatschappelijke onrust zou kunnen zijn.
Na een uitvoerige discussie is men tot de gezamenlijke conclusie gekomen om dit besluit nu niet te nemen en is
afgesproken dat:

De burgemeesters die een IBS afgeven vrij zijn in de wijze waarop zij dit afhandelen waarbij zij gevoel en situatie in
acht nemen.
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2018/A01

Veiligheidsregio/
Politie

Samenstelling Dagelijks Bestuur (nazending)

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:
1. als leden van het Dagelijks Bestuur, naast de voorzitter (de burgemeester van Leiden, de heer H. Lenferink), te
benoemen per 1 juli 2018:
a. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies
b. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser
c. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier
d. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde
e. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit
2. als plaatsvervangend voorzitter te benoemen (in volgorde van vervanging per 1 juli 2018):
a. 1e plaatsvervanger: de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies;
b. 2e plaatsvervanger: de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser;
c. 3e plaatsvervanger: de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier;
d. 4e plaatsvervanger: de burgemeester van Kaag en Braassem; mevrouw M. van der Velde;
e. 5e plaatsvervanger: de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit;
3. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur:
a. de voorzitter, de heer Lenferink: strategisch beleid en relatie politie. Lid van het Veiligheidsberaad;
b. de burgemeester van Alphen aan den Rijn, mevrouw L. Spies; multidisciplinaire crisisbeheersing. Lid van de
landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad) Crisisbeheersing, incl.
GMK/informatievoorziening. Lid van de landelijke Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/Veiligheidsberaad)
Informatievoorziening. Lid van de Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamer De Yp;
c. de burgemeester van Katwijk, de heer C. Visser: bedrijfsvoering/middelen. Lid van de Bestuurlijke Stuurgroep
Meldkamer De Yp;
d. de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R. Cazemier: brandweer. Lid van de landelijke Bestuurlijke
Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) Brandweer. Lid van de Brandweerkamer;
e. de burgemeester van Kaag en Braassem, mevrouw M. van der Velde: GHOR. Lid van de landelijke
Bestuurlijke Adviescommissie (BAC/-Veiligheidsberaad) GHOR. Lid van de Stuurgroep Dijkring 14, 15, 44;
f. de burgemeester van Lisse, mevrouw L. Spruit: Oranje Kolom / Bevolkingszorg.
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2018/B01

Veiligheidsregio

Jaarstukken VRHM 2017

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B02

Veiligheidsregio

1. de Jaarstukken 2017 en de voorgestelde resultaatbestemming, namelijk een onttrekking uit de
Bestemmingsreserve Taakstelling Cebeon ad. € 248.955, zoals omschreven in de toelichting op dit besluit, vast
te stellen;
2. décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden.
3.
1e Wijziging Programmabegroting VRHM 2018
Het Algemeen Bestuur besluit de 1e begrotingswijziging 2018 vast te stellen en:
a. de lasten van het programma Brandweer incidenteel te verhogen met € 65.000 voor 2018 in verband met de
verdere professionalisering van het multidisciplinaire crisismanagement van de VRHM en deze lasten te dekken
door een extra onttrekking aan de reserve Samenwerken Loont met hetzelfde bedrag;
b. de kosten van het project Vakbekwaamheid 2.0 ad € 14.768 op het programma Brandweer te dekken door een
onttrekking aan de reserve Versnelde Organisatieopbouw voor hetzelfde bedrag. Na realisatie heeft deze reserve
een saldo nihil en kan worden afgesloten;
c. de kosten van het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor
hetzelfde bedrag;
d. de kosten van het Programma Leiderschapsontwikkeling bij de Veiligheidsregio Hollands Midden ad € 210.000
op het programma Brandweer te dekken door een onttrekking aan de reserve Flankerend Beleid voor hetzelfde
bedrag;
e. de lasten van het programma Meldkamer Hollands Midden incidenteel te verhogen met € 37.500 in verband met
de implementatie van het ProQa-Fire systeem en deze kosten te dekken door een onttrekking aan de reserve
Meldkamer Hollands Midden voor hetzelfde bedrag;
f. het negatief jaarrekeningresultaat 2017 van de VRHM ad € 248.955 te dekken door een onttrekking aan de
reserve Taakstelling Cebeon voor hetzelfde bedrag.
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28-06-2018

2018/B03

Veiligheidsregio

Programmabegroting VRHM 2019

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B04

Veiligheidsregio

1. de Programmabegroting 2019 en de meerjarenramingen 2020 tot en 2022 vast te stellen;
a. de lasten en baten voor het jaar 2019 vast te stellen voor de programma’s vóór resultaatbestemming volgens
de bedragen zoals opgenomen in het vaststellingsbesluit;
b. akkoord te gaan met de in het vaststellingsbesluit opgenomen voorgenomen mutaties in de reserves;
c. de in de Programmabegroting 2019 opgenomen paragrafen vast te stellen;
d. kennis te nemen van de meerjarenramingen 2020 – 2022;
e. kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2019 opgenomen risico’s;
f. de voorgenomen kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen en machtiging te verlenen tot het
aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.
1e Bestuurlijke rapportage programma GHOR en deelprogramma IZB 2018

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B05

Veiligheidsregio

1. de 1ste bestuurlijke rapportage 2018 programma GHOR en deelprogramma IZB met een positief advies ter finale
vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur en aan het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden.
Begroting programma GHOR en deelprogramma IZB 2019

28-06-2018

Het Algemeen Bestuur besluit:

2018/B06

Veiligheidsregio

1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbegroting 2019 en meerjarenramingen programma GHOR en
deelprogramma IZB;
2. Het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden te adviseren de hoofdlijnen van ontwerpbegroting 2019
programma GHOR en deelprogramma IZB als onderdeel van de ontwerpbegroting 2019 RDOG Hollands Midden
ten finale vast te stellen.
Voorstel inrichting en bezetting regionale pools Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. De huidige situatie met twee piketgroepen per functie (oost en west) te handhaven onder de volgende

Pagina 5
Agendapunt 3. AB VRHM 29 november 2018

28-06-2018

voorwaarden:
1. Er wordt een actief en aantrekkelijk werving- en selectietraject gestart vanuit het BGC, waarbij in de uitrol
de gemeenten (gemeentesecretarissen en MOV’ers) en ook de huidige piketfunctionarissen een belangrijke
rol spelen.
2. Gemeenten hebben, meer dan een voorheen, een (inspannings) verplichting voor het leveren van
functionarissen naar rato van de grootte van de gemeente, waarbij het mogelijk is om als gemeenten hierin
samen op te trekken en te differentiëren naar de verschillende hard piketfuncties binnen de VRHM.
3. Per 1 november 2018 zijn alle regionale piketgroepen qua bezetting op orde (6 deelnemers aan de
piketgroep en minimaal 1 persoon op de reservebank).
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3. Actielijst

ACTIELIJST AB VRHM
Verg

Nr.

Datum

AB

109 27-6-2017

AB

124 22-022018

Ag. Onderwerp
Rondvraag

4

Omschrijving actie

Actualisatie delegatie-mandaatbesluit/-register.
Op dit moment worden alle mandaten binnen de
brandweer opnieuw bekeken en aangepast n.a.v. het
nieuwe organisatieplan (ingaande 1 september 2018).
Begrotingsuitgangspunten Cebeon-norm. Voorbereiden discussie over het gebruik
2019 VRHM
van de systematiek in de toekomst voor het verkrijgen
van een objectieve verdeelsleutel tussen gemeenten en
een maximaal kostenplafond.

Verantw.

Status

AB

H. Zuidijk

In behandeling

21-02-2019

H. Zuidijk

In behandeling

21-02-2019

